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Zullen de bloemen net zo bloeien
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Wanneer de lente komt....

Wanneer de lente komt
En als ik dan al dood ben
Zullen de bloemen net zo bloeien
En de bomen zullen niet minder groen zijn 
dan het vorig voorjaar. 
De werkelijkheid heeft mij niet nodig.

Ik voel een enorme vreugde
Bij de gedachte dat mijn dood volstrekt onbelangrijk is
Als ik wist dat ik morgen zou sterven
En het was overmorgen lente,
Zou ik tevreden sterven, omdat het overmorgen lente was.
Als dat haar tijd is, wanneer dan zou ze moeten komen 
tenzij op haar tijd?
Ik houd ervan dat alles werkelijk is 
en alles zoals het moet zijn;
Daar houd ik van, 
omdat het zo zou wezen ook als ik er niet van hield.
Daarom, als ik nu sterf, sterf ik tevreden,
Want alles is werkelijk en alles is zoals het moet zijn.

Men mag Latijn bidden boven mijn kist, indien men wil.
Indien men wil, mag men rondom dansen en zingen.
Ik heb geen voorkeur voor wanneer ik toch geen voorkeur 
meer kan hebben
Dat wat zal zijn, wanneer het zijn zal, zal het zijn dat wat het is.

Fernando Pessoa

Bedroefd om het afscheid, maar dankbaar dat hem verder lijden bespaard 
is gebleven, geven wij u kennis van het heengaan van mijn dierbare man, 
onze vader, schoonvader, grootvader en overgrootvader

Johannes Abraham Takken
- Hans - 

* Wateringen, 22 januari 1932                             † Den Haag, 3 november 2020
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Hans is overgebracht naar het uitvaartcentrum van CUVO uitvaartzorg 
Haagse Duinen, Wijndaelersingel 1 te Den Haag, alwaar geen bezoek.

In verband met de maatregelen rondom corona zal de begrafenis in 
besloten kring plaatsvinden op de begraafplaats Westduin te Den Haag.

U kunt een herinnering aan Hans achterlaten op www.cuvo.nl/condoleren


